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PAIKKA: Domus Gaudiumin osakuntahuoneisto Alexander 

AIKA: 8.11.2022 klo 19.00 

LÄSNÄ: 23 jäsentä, 15 fuksia (joista 15 matrikkelissa) (LIITE 1) 
 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

Kuraattori avasi kokouksen kello 19.24.  

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kuraattori totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 

Valittiin ääntenlaskijoiksi cives Díaz et A. Tanhola. 

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi cives Jalkanen et J. Tanhola. 

5. ASIALISTA 

Sihteeri referoi asialistan. Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.  

6. POSTI 

Sihteeri esitteli postin:  

Heinäkuulta Itä-Savo, jossa juttu osakunnasta Sulkavan Suursouduilla 

Teknologföreningenin Modulen-lehti 3/22 

Kutsu Västmanlands-Dala Nationin Gurkbaliin Uppsalaan 19.11. 
(ilmoittautuminen on virallisesti päättynyt, mutta ulkoasiainneuvos selvittää 
voisivatko wiipurilaiset vielä ilmoittautua) 

Sähköinen kutsu korp! Amicitian syyskommerssiin Tarttoon 18.11.–20.11. 
(ilmoittautuminen ulkoasiainsihteerille) 

Sähköinen kutsu Savolaisen osakunnan Talakkunajuhlaan 19.11. 
(ilmoittautuminen on auki ja päättyy 11.11.) 

Sähköinen kutsu Karjalaisen Osakunnan Praasniekoille 19.11. 
(ilmoittautuminen on auki ja päättyy 13.11.) 

Sähköinen kutsu Pääsky ry:n syyskokoukseen 20.11. (ilmoitus 
osallistumisesta sihteerille, koska kokoukseen vaaditaan valtakirja) 
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Sähköinen kutsu Turun yliopiston S-Osakunnat ry:n vuosijuhlille 3.12. 
(ilmoittautuminen on auki ja päättyy 27.11.) 

Sihteeri kertoi, että postin lisäksi kokouksessa kiertää inspehtorista kirjoitettu kirja, 
jonka tämä oli lahjoittanut osakunnalle. 

7. ILMOITUSASIAT 

Menneet tapahtumat: 

Sihteeri kertoi seuraavaa:  

Perjantaina 28.10. nuorseniorisitsit: pöydässä 33 henkilöä. 

Perjantaina 28.10. halloween Heurekassa: paikalla seitsemän (7) wiipurilaista 
ja pari muuta. 

Sunnuntaina 30.10. pesäpalloa Meilahdessa DGO:n kesken: paikalla yhteensä 
15 henkilöä, joista kahdeksan (8) wiipurilaisia. 

Perjantaina 4.11. syyssitsit: pöydässä 32 henkilöä. 

Civis Mykkänen ilmoitti, että Wiipurilaisen Osakunnan Suunnistajat WOSu oli 
kokoontunut maanantaina 31.10. Paikalla oli ollut seitsemän (7) wiipurilaista. 

Wiipurilaiset olivat myös edustaneet seuraavissa tapahtumissa: 

Lauantaina 29.10. LUT-yliopiston ylioppilaskunnan LTKY:n vuosijuhlat: paikalla 
cives Härkönen, Niemi et Pykäläinen. 

Lauantaina 5.11. Savolaisen osakunnan ja Karjalaisen Osakunnan Sarvijuhlat: 
paikalla cives O.-A. Kaskinen et J. Tanhola. 

Lauantaina 5.11. Kymenlaakson Osakunnan Rajanylitys: paikalla cives 
Muttonen, N. Nurminen, P. Nurminen et Väliketo sekä fuksi H. Korhonen.  

Lauantaina 5.11. Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan Kekri: paikalla cives van der 
Meer et Mustakallio sekä fuksi Eskola. 

Maanantaina 7.11. Österbottniska Översättningsklubbenin eli ÖÖKin 
Måndagsitz-Foliohattusitsit: paikalla cives O.-A. Kaskinen et Mustakallio. 

8. TOIMINTA 

Tulevat tapahtumat: 

Kulttuurisihteeri kertoi, että huomenna keskiviikkona 9.11. on tarkoitus järjestää 
lukudraama. Siihen tarvitaan vielä lisää osallistujia, muuten tapahtuma perutaan. 
Lauantaina 26.11. on tulossa B-fest, jossa katsellaan toinen toistaan parempia 
elokuvia. Molempiin voi ilmoittautua kulttuurisihteerille. 
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Sihteeri ja kuraattori kävivät läpi muita tulevia tapahtumia:  

Perjantaina 11.11. DGO:n fuksibileet. 

Keskiviikkona 16.11. virkailijailta sekä Wiipurin Pamauksen tanssiharjoitukset ja 
etiketti-ilta. 

Perjantaina 18.11. daamarit. Ilmoittautuminen on vielä auki sekä sitsaajille että 
järjestäjille. 

Sunnuntaina 27.11. piirakkatalkoot. Emännät kertoivat talkoiden alkavan noin 
kello 14. 

Keskiviikkona 30.11. Wiipurin Pamaus. 

Torstaina 1.12. Wiipurin Pamauksen silliaamiainen. 

Lisäksi itsenäisyyspäivänä järjestetään perinteistä ohjelmaa: aamupäivällä on 
lounas, jonka jälkeen mennään kuppilan kautta opiskelijoiden soihtukulkueeseen. 
Iltaa jatketaan DGO:n ja pohjalaisten osakuntien yhteisillä jatkoilla Bottalla. 

Civis Mykkänen kertoi, että WOSulla on vuosikokous DGO:lla tiistaina 29.11 kello 17. 
Kokouksessa valitaan toimijoita ensi vuodelle, ja kaikki ovat tervetulleita mukaan 
Tarjolla on matalan kynnyksen hommaa. WOSu osallistuu myös lauantaina 19.11. 
Nuuksiossa järjestettäviin joukkuesuunnistuskilpailuihin. Sinne on ilmoitettu jo kaksi 
joukkuetta, mutta lisääkin voidaan vielä ilmoittaa, jos tarpeeksi moni haluaa lähteä. 
Suunnistus jatkuu taas keväällä. 

9. TALOUS 

9.1. Talousarvio vuodelle 2023, 2. käsittely: Taloudenhoitaja esitteli kokoukselle 
osakunnan talousarviota vuodelle 2023 (LIITE 2). Talousarvio oli käsitelty 
edellisessä kokouksessa ensimmäisen kerran ja hyväksytty muutoksin. 
Taloudenhoitaja kertasi, että budjetit pysyvät monilta osin samana kuin 
aiemminkin. Muun muassa emännistön budjettia ja edustusbudjettia on 
kuitenkin nostettu, koska ruoka ja illalliskortit ovat kallistuneet. Viimeksi 
osakunnan kokouksessa oli päätetty nostaa myös kansainvälisen edustuksen 
budjettia. Ensi vuonnakin on vielä mahdollista tehdä muutoksia 
lisätalousarvion avulla. Civis Díaz kysyi, miksi tämän vuoden vuosijuhlilta on 
tullut niin pieni tuotto. Taloudenhoitajan mukaan tuloja on saamatta vielä 
stipendisäätiöltä. 

Civis O.-A. Kaskinen ehdotti, että hyväksytään talousarvio. Cives Díaz et 
Mykkänen kannattivat. Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2023 muutoksitta 
toisessa käsittelyssä. 

9.2. Muut talousasiat: Taloudenhoitaja kertoi, että talouden suhteen on ollut 
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rauhallista. Neuvoston kokouksessa oli keskusteltu Wiipurilaisen Osakunnan 
Laulajien WiOLin avustuksesta. Se tulee seuraavaan osakunnan kokoukseen 
käsiteltäväksi. Taloudenhoitaja on lisäksi maksanut viikonlopun aikana 
laskuja. Kulukorvauksia voi vielä toimittaa vuoden loppuun saakka, ja ne pitää 
toimittaa paperisena. Taloudenhoitaja aikoo tulostaa lisää 
kulukorvauslomakkeita huomenna. Häneen voi olla yhteydessä 
sähköpostitse, mikäli on jotain kysyttävää. 

10.  HTK 

Huoneistoneuvos kertoi, että HTK:n siivouspäivä tulee joulukuussa. Tarkempi 
ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Paikalla kannattaa saapua, koska siivoojille on 
tarjolla ilmaista ruokaa. Huoneistoneuvos muistutti, että koristelut tulee purkaa 
tapahtumien jälkeen. DGO:lle on hankittu yhteinen kuivausrumpu, joka sijaitsee 
siivouskomerossa. Huomenna saadaan myös uusi sauvasekoitin rikki menneen 
tilalle. Huoneistoneuvos kertoi laittavansa turvallisemman tilan periaatteet seinälle 
kokouksen jälkeen. Civis Mykkänen ilmoitti, että uunin napissa saattaa olla jotain 
vikaa. 

11.  NEUVOSTON KUULUMISIA 

Kuraattori kertoi, että neuvoston kokouksessa oli puhuttu hyvästä kehitysideasta: 
turvallisemman tilan periaatteet voisi jatkossa linkittää tapahtumien 
ilmoittautumislomakkeisiin. Näin osallistujat voisivat lukea ne etukäteen ja sitoutua 
noudattamaan niitä. Periaatteet tulevat näkyville paperisena osakuntatiloihin, mutta 
ne laitetaan myös osakunnan nettisivuille.  

Neuvosto oli lisäksi keskustellut virkailijahausta. Se jatkuu perjantaihin 18.11. asti. 
Ehdolle voi asettua kahden viikon päästä järjestettävässä vaalikokouksessa, mutta 
hakea kannattaa myös etukäteen. Hakemukseen on suositeltavaa liittää perustelut, 
jos tietää ettei pääse kokoukseen paikalle. Vaalikokous alkaa jo kello 18, ja inspehtori 
on lupautunut johtamaan sitä.  

Kuraattorin mukaan myös Wiipurin Pamaukseen liittyviä asioita oli käyty läpi 
neuvoston kokouksessa. Juhlaan on tullut jo paljon ilmoittautumisia. Joidenkin 
illalliskorttien hintaa vielä mietitään, koska budjetissa on odotettua enemmän tilaa. 

12.  SIDOSRYHMIEN KUULUMISIA 

12.1. OYV: Osakuntien yhteisvaltuuskunnan puheenjohtajana toimiva civis O.-A. 
Kaskinen kertoi, että syyskokous on tulossa. Sen päivämäärä saadaan pian 
tietoon. Hän suositteli kaikkia lähtemään mukaan esimerkiksi toimikuntaan. 
Kiinnostuneet voivat tulla paikalle kokoukseen tai olla yhteydessä ensi vuoden 
puheenjohtajaan, kunhan tämä saadaan valittua. 
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12.2. HYY: Kuraattori kertoi, että ylioppilaskunnan edustajistovaalit on nyt käyty. 
Osakunnilta oli tullut valituksi yhteensä neljä edustajaa: Casper Enckell, Lauri 
Hatakka, Riina Karvonen sekä Benjamin Lamberg. Kaksi heistä on talollisten 
listalta ja kaksi talottomien listalta. Äänestysprosentti oli ollut melkein sama 
kuin viimeksi. HYYn uutta hallitusta aletaan pian järjestää. 

12.3. Osakuntalainen Unioni: Samat kuulumiset kuin HYYlläkin. 

12.4. Muut sidosryhmät: Kuraattori muistutti, että Pääsky ry:n syyskokous on 
sunnuntaina 20.11. Paikalle toivotaan wiipurilaisedustusta. 

13.  MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

Civis J. Tanhola muistutti, että fuksistipendihaku on käynnissä tämän päivän loppuun 
asti. Kokouksen jälkeen voi kirjautua vielä matrikkeliin, jotta on osakunnan jäsen 
virallisesti. Haun tuloksista tiedotetaan huomisen stipendisäätiön kokouksen jälkeen. 

Ulkoasiainneuvos kertoi, että Pamaukseen on tulossa ulkomaisia edustajia. Heille 
tarvittaisiin vielä majoituspaikkoja, mielellään osakuntalaisten luota. Korp! Amicitia 
olisi vailla kahta paikkaa. Kyseessä on naisjärjestö, joten he haluaisivat majoittua 
ensisijaisesti naispuolisen henkilön luona. Edustajat voivat olla joko samassa 
paikassa tai eri paikoissa. Ruotsalaisten edustajien tulosta ei ole vielä varmuutta. 
Ulkoasiainneuvos ilmoitti, että Amicitian Kommerssiin on vielä mahdollista 
ilmoittautua ulkoasiainsihteerille perjantaihin mennessä. 

Civis Mykkänen kertoi, että osakunnalla on sählyvuoro keskiviikkoisin Kumpulan 
UniSportilla kello 21. Vuoro kestää tunnin ja osallistuminen on ilmaista. Sen jälkeen 
on myös mahdollisuus saunoa. Paikan päältä pystyy vuokraamaan mailan eurolla. 
Pelaajilla on yhteinen WhatsApp-ryhmä, jossa sovitaan peleistä. Jos sähly 
kiinnostaa, Mykkäseen voi olla yhteydessä päästäkseen ryhmään. Asiasta voidaan 
laittaa myös mainostusta aktiivien sekä fuksien WhatsApp-ryhmiin. 

14.  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Kuraattori päätti kokouksen kello 20.30. 

 

VAKUUDEKSI 
 
 

Helsingissä _________kuun ____ päivänä 2022. 
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_______________________ 
Oona Laine, kuraattori 

 
 
 
 
_______________________ 
Vilja Antikainen, sihteeri 

 

  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. 

Helsingissä _________kuun ____ päivänä 2022. 

 
 
 
 
_______________________ 
Ilona Jalkanen, pöytäkirjantarkastaja 
 

 
 
 
 
_______________________ 
Jaakko Tanhola, pöytäkirjantarkastaja 

 

LIITTEET 

LIITE 1 Osallistujalista 

LIITE 2 Talousarvio vuodelle 2023 


